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Az Állatkert Barlang-vetítõjében érdekes filmbemutató tette
még csábítóbbá a rendezvényt. A BBC egyik új produkcióját,
az „A Föld” címû természetfilm készítésének körülményeirõl
forgatott dokumentumfilmet vetítették.

A reggel óta folyamatosan érkezõ gyermekeket, iskolai
csoportokat és családokat több-állomásos vetélkedõvel vár-
ták a kitelepült szervezetek, köztük az Országos Erdészeti
Egyesület Erdészeti Erdei Iskolai Szakosztálya.

A  teszt-feladatlapot hibátlanul kitöltõ csoport minden tag-
ja kapott egy ifjúsági természetvédelmi magazint.

Az egyesület sátrát is egymás után állták körül a fõvárosi és
vidéki iskolai csoportok tanulói, óvodások, sõt még pozsonyi
kisiskolások is. A Szabó Lajos szakosztály-titkár által fölvonulta-
tott agancsok, koponyák és egyéb kincsek nagy sikert arattak a
gyermekek körében. 

A pedagógusok körében elsõsorban az erdei iskolákat föl-
soroló katalógus volt nagyon népszerû.

Aznap mintegy háromezren látogattak el a Fõvárosi Állat-
kertbe.

* * *
A Madarak és Fák Napja történetének kiindulópontja egy

1902. március 19-én Párizsban aláírt egyezmény, amely a
mezõgazdaságban hasznos madarak védelmét szolgálta.
Ehhez az egyezményhez az Osztrák-Magyar Monarchia is
csatlakozott: a dokumentumot Bécs és Budapest nevében A.
Wolkenstein nagykövet látta el kézjegyével. Ugyanebben az

évben Chernel István ornitológus már meg is szervezte az el-
sõ magyarországi Madarak és Fák Napját. Négy évvel késõbb,
1906-ban – Herman Ottó javaslatára – Apponyi Albert gróf,
a korabeli idõk vallás- és közoktatásügyi minisztere már ar-
ról rendelkezett, hogy az ország iskoláiban évente egy napot
a madaraknak és a fáknak kell szentelni. Ezt a napot hagyo-
mányosan május elején szokás tartani, 1994 óta pedig külön
rendelet jelöli ki május 10-ét a Madarak és Fák Napjaként. 

Kép és szöveg: Zétényi Zoltán

Immár hagyomány, hogy minden év-
ben meghívásos alapon festõtábort
szervez a Pilisi Parkerdõ a gyarmat-
pusztai vadászházban. A meghívott –
többnyire vadásztémát festõ – autodi-
dakta résztvevõk egy hétig élvezik a
részvénytársaság vendéglátását. Nincs
más dolguk, mint festeni, kinek, kinek
tehetsége szerint. Az utolsó napon az
alkotókat felkeresi Zambó Péter vezér-
igazgató, és megszemléli az alkotáso-
kat, majd mindenkitõl kiválaszt egy ké-
pet, amelyik a vadászház falát díszíti
majd. (A vadászház udvarán gr. Sándor

Móricz, az „ördöglovas” gyönyörûen
felújitott emlékmûvét csodálhatjuk.)

A fõ szervezõtõl, Ignác Magdolnától
kaptam meghívást, az ezévi „termés”
bemutatójára. Mint mondta, ilyenkor
nemcsak egymás technikáját ismerik
meg jobban, hanem a barátságok is el-
mélyültebbek lesznek. Egyben felhívta
a figyelmet egy nemrégen megjelent
DVD-re, melyet a gemenci szarvasbõ-
gésrõl és vaddisznóhajtásról készített a
Natura Bt. (Érdeklõdni lehet a 20 462
3867-es mobil telefonszámon.)               

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Madarak és Fák Napja Budapesten

Alkotótábor Gyarmatpusztán
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A harmadik oldal

Az Erdészeti Tudományos Intézet megalapítása óta
eltelt 110 év alatt bebizonyosodott, hogy a kutatás
jelentõsége kiemelkedõ a társadalmi és gazdasági

fejlõdés, valamint a természeti környezet kihívásaira adott
válaszok megtalálásában.

Éppen ezért, az erdõgazdálkodóknak fokozottabban kell
a jövõben támaszkodniuk az erdészeti ágazat egyetlen, fõ-
hivatású kutató-fejlesztõ intézményének munkájára és tö-
rekedni a vele való mind szorosabb együttmûködésre. Az
erdészeti ágazatban csak akkor lehet sikeres az innováció,
ha a kutatás új, a gyakorlatban is hasznosítható ismerete-
ket hoz létre, ha azok érthetõ formában közvetlenül, vagy
az oktatáson és a szaktanácsadó hálózaton keresztül eljut-
nak a gyakorlathoz, illetve ha ott kellõ fogadó-készség van
az új ismeretek bevezetésére, alkalmazására.

Az Erdészeti Tudományos Intézetben a még fellelhetõ
szakszemélyzet igen nagy erõfeszítéssel küzd, hogy a rábí-
zott és elvárt feladatokat teljesítse. Eközben az intézet léte,
túlélése veszélyben van. Bízunk abban, hogy az eddig lét-
re hozott értékeknek, a megmentett szellemi és anyagi erõ-
forrásoknak lesz még kibontakozási lehetõsége, lesz még
létjogosultsága a racionális fejlesztésnek.

A fejlõdés legnagyobb gátja a tartamos erdõgazdálko-
dás, ezen belül az erdészeti kutatás kellõ ismertségének hi-
ánya és alacsony társadalmi elismertsége. A meglévõ és az
optimális tudásbázis között a kényszerû létszámleépítések
miatt jelentõs a különbség. Igen csekély az intézet alapfi-
nanszírozása is, ez a szükséges mûködési költségnek
mindössze 30%-a.

Ilyen körülmények között az erdészeti kutatás csak ab-
ban az esetben fog tudni megfelelni az új szakmai kihívá-
soknak, ha az „intézményi egzisztencia” nem évenkénti
ciklusokhoz igazodik, hanem, az erdõgazdálkodás sajá-
tosságainak megfelelõen, lényegesen hosszabb idõre kiszá-
míthatóan tervezhetõ.

Az erdészeti ágazat még elegendõ és megfelelõ szellemi
erõvel rendelkezik, ezért képes megújulni, gazdaságilag
erõsebbé válni, és a hazai és nemzetközi elvárásoknak
egyaránt megfelelni. Ez azonban csak abban az esetben
teljesülhet, ha a politikai és gazdasági döntéshozók, vala-
mint az erdészeti gyakorlat is elismeri, kellõ mértékben ho-
norálja azt a szellemi tõkét, azt a fejlesztési potenciált,
amit a kutatási tevékenység az eredményes mûködéshez
igényel.

Dr. Führer Ernõ, 
az ERTI fõigazgatója




